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Diplomová práce se zaobírá osobou soudního exekutora, avšak nemá ambici vydávat se 

za komplexní pojednání. Předmětem se staly vybrané aspekty jeho postavení a činnosti, autorka 

se zaměřovala hlouběji na ta témata, která se jí subjektivně jevila jako zajímavá a aktuální. 

Soudní exekutor, jakožto fyzická osoba, splňující vymezené zákonné předpoklady a jmenovaná 

do exekučního úřadu, provádí nucený výkon exekučním titulem přiznaných povinností, které 

nebyly dobrovolně splněny, čímž zasahuje do soukromé sféry osob, tudíž nebývá vnímán příliš 

pozitivně. Ovšem exekutorský stav je mnohdy zaměňován s vymahači, což k tomuto 

negativnímu postoji ze strany společnosti přispívá, a tak byla krátká stať věnována i těmto 

osobám, a dále insolvenčnímu správci, se kterým je často porovnáváno vzájemné postavení, 

zejména v diskuzích ohledně finančních podmínek činnosti. Zmíněni byli též zaměstnanci 

exekutora tendující pro futuro ke jmenování do exekutorského úřadu, a totiž exekutorští 

koncipienti a kandidáti.  

Exekutor je v současné době zároveň v postavení orgánu veřejné moci a v postavení 

samostatného podnikatele. Čtenáři byla přiblížena činnost vykonavatele exekucí 

dle Exekučního řádu zvláště pak z hlediska jeho pověření provést exekuci či možnosti záměny 

exekutora z vůle oprávněného v procesu exekuce. Před několika měsíci došlo ke snížení odměn 

prostřednictvím novely Exekučního tarifu, ta byla předmětem ústavní stížnosti skupiny 

senátorů, navrhujících zrušení dotčených ustanovení. Práce se pokusila poskytnout náhled na 

aktuálně diskutované možnosti novelizace Exekučního řádu s akcentem na exekutory, neboť 

snahy o úpravy jejich postavení či podstatně se dotýkající jejich činnosti jsou velmi časté. 

Jednalo se o problematiku množství exekučních úřadů, zavedení formulářů exekutorských 

písemností vyhláškou ministerstva, stanovení povinnosti oprávněného z exekučního titulu platit 



zálohy na náklady exekuce nebo zpoplatnění procesních úkonů účastníků a koncentrace 

exekučního řízení. Tyto návrhy byly podrobeny kritické analýze jejich dopadů a navrženy 

možné úpravy de lege ferenda. Též byla hodnocena možnost zakotvit místní příslušnost 

exekutorů, která je jednou z nejproblematičtějších v této oblasti. Navíc došlo před několika dny 

k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení Exekučního řádu, která by, jestliže by jí 

Ústavní soud vyhověl, znamenala nutné zavedení některého z modelů teritoriality. 

	


